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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
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ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199)

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» την 26η Νοεμβρίου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.profile.gr

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, Οικονομικής Θέσης, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και
Ταμειακών Ροών
3

Στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 30.09.2009

2.

3.

Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της περιόδου 01.01.2009- 30.09.2009

4

Στοιχεία κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30.09.2009

6

Στοιχεία κατάστασης Ταμειακών Ροών της 30.09.2009

8

Σημειώσεις επι των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο και Λογιστικές αρχές που ακολουθούνται

9

Διαχείριση Κινδύνων

19

Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
Πληροφορίες κατά Τομέα

24

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

26

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

30

Υπεραξία

32

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

32

Αποθέματα

34

Απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

34

Ταμειακά διαθέσιμα

35

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

35

Δάνεια

36

Κρατικές επιχορηγήσεις

36

Μετοχικό κεφάλαιο

37

Ίδιες μετοχές

37

Αποθεματικά

38

Φόρος Εισοδήματος

39

Κέρδη ανα μετοχή

41

Μερίσματα

42

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία

43

Ανάλυση εξόδων

44

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας

44

Χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών στο Προσωπικό

45

Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

46

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

46

Συμμετοχές σε θυγατρικές Εταιρείες

47

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

47

Αμοιβές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης

48

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 01.01.2009-30.09.2009

49

2
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΗΜ.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
2
Υπεραξία επιχειρήσεως
4
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
3
Επενδύσεις σε συνδεμένες
επιχειρήσεις
5
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενοι φόροι
15
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέματα
6
Πελάτες
7
Λοιπές Απαιτήσεις
7
Προκαταβολές
7
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
7
Διαθέσιμα
8
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2008

30.09.2009

31.12.2008

5.573.490
884.809
4.445.038

5.727.409
884.809
4.304.057

5.515.136
4.119.191

5.642.688
3.949.605

7.062
286.482
11.196.881

10.922
320.463
11.247.660

1.914.284
7.062
252.399
11.808.072

1.914.284
10.922
231.661
11.749.160

884.751
12.660.335
718.344
89.053
9.128
2.470.123

981.237
13.450.567
777.181
65.216
7.049
1.705.355

809.089
11.268.525
775.230
71.214
6.658
1.837.641

902.983
12.256.094
819.847
46.785
5.194
1.362.653

16.831.734
28.028.615

16.986.605
28.234.265

14.768.357
26.576.429

15.393.556
27.142.716

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
5.484.375
5.484.375
5.484.375
12
Aποθεματικό υπέρ το άρτιο
3.061.770
3.061.770
3.061.770
12
Ίδιες Μετοχές
(629.641)
(601.365)
(628.545)
13
Αποθεματικά
5.021.397
4.890.778
5.021.380
14
Σωρευμένα κέρδη (Ζημίες)
1.959.713
2.234.747
1.421.143
Σύνολο
14.897.614
15.070.305
14.360.123
Δικαιώματα μειοψηφίας
(48.175)
(54.218)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
14.849.439
15.016.087
14.360.123
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
1.586.941
880.411
1.586.941
10
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
3.500
Υποχρεώσεις παροχών αποζημ.
298.854
265.777
280.542
προσωπικού
18
Επιχορηγήσεις περιουσιακών
164.934
92.534
66.534
στοιχείων
11
176.000
126.000
170.000
Προβλέψεις
Σύνολο
2.226.729
1.364.722
2.107.517
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
7.922.991
8.377.426
7.232.133
9
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
2.980.616
3.353.994
2.873.392
10
Φόροι Πληρωτέοι
48.840
122.036
3.264
Σύνολο
10.952.447
11.853.456
10.108.789
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
28.028.615
28.234.265
26.576.429
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων

3

5.484.375
3.061.770
(599.784)
4.890.778
1.776.945
14.614.084
14.614.084
880.411
3.500
250.229
92.534
120.000
1.346.674
7.861.656
3.251.195
69.107
11.181.958
27.142.716

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Έσοδα πωλήσεων

ΣΗΜ
01.01.
30.09.2009
1

Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

1

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Σύνολο

01.0730.09.2009

01.0130.09.2008

01.0730.09.2008

9.114.862

2.002.140

11.558.046

3.099.840

5.468.567

1.733.753

6.077.330

1.828.803

3.646.295

268.387

5.480.716

1.271.037

114.745

50.873

65.362

15.504

3.761.040

319.260

5.546.078

1.286.541

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

19

1.368.704

192.123

1.594.951

494.935

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

19

1.178.491

175.835

1.467.281

433.672

Έξοδα λειτουργίας ερευνών

19

1.010.972

303.847

669.235

280.269

2.534

780

5.333

759

200.339

(353.325)

1.809.278

76.906

Κόστος χρηματοδότησης

170.937

50.805

197.010

75.131

Κέρδος προ φόρων

29.402

(404.130)

1.612.268

1.775

150.152

(41.133)

367.527

(14.653)

(120.750)

(362.997)

1.244.741

16.428

6.043

3.773

6.419

1.999

(126.793)

(366.770)

1.238.322

14.429

1.195

(117)

(2.304)

525

(119.555)

(363.114)

1.242.437

16.953

Βασικά

(0,0106)

(0,0308)

0,1017

0,0012

Μειωμένα

(0,0106)

(0,0308)

0,1009

0,0012

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος

Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (μετά από
φόρους) (Α)

15

Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό Κέρδος μετά από
φόρους που αναλογεί στον
Όμιλο
Συναλλαγματικές διαφορές
ενοποίησης θυγατρικών
εξωτερικού (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους
(Α+Β)
Κέρδη ανα μετοχή

16

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων

4
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)
ΣΗΜ.
Έσοδα πωλήσεων

1

Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

1

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Σύνολο

01.0130.09.2009

01.0730.09.2009

01.0130.09.2008

01.0730.09.2008

7.696.071

1.725.214

10.292.623

2.659.702

5.118.942

1.699.459

5.649.036

1.698.414

2.577.129

25.755

4.643.587

961.288

124.443

46.018

109.031

28.330

2.701.572

71.773

4.752.618

990.118

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής
λειτουργίας

19

1.183.943

149.778

1.413.696

438.378

19

1.057.614

160.323

1.340.012

404.498

Έξοδα λειτουργίας ερευνών

19

964.810

292.567

650.890

274.784

2.016

484

57.678

499

(506.811)

(531.379)

1.290.342

(128.041)

(337.130)

49.900

186.416

74.029

(169.681)

(581.279)

1.103.926

(202.070)

36.702

(71.835)

284.871

(42.986)

(206.383)

(509.444)

819.055

(159.084)

(0,0173)

(0,0428)

(0,0173)

(0,0428)

0,0673

(0,0130)

0,0667

(0,0127)

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος
Κόστος χρηματοδότησης
Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος (μετά
από φόρους)

15

Κέρδη ανα μετοχή

16

Βασικά
Μειωμένα

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων
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PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
Όμιλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου 01.01.2009
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα μετά από Φόρους

5.484.375

Αποθεμ.
υπερ το Άρτιο

3.061.770

Αγορά Ιδίων Μετοχών
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αποθεματικό από έκδοση
δικαιωμάτων προαίρεσης
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Λήξης
Περιόδου 30.09.2009

Ίδιες Μετοχές

Τακτικό
Αποθεματικό

(601.365)

571.449

Λοιπά
Αποθεματικά

953.305

Αποθεματικά
Φορολ.
νόμων

3.366.024

Μη
διανεμηθέντα
κέρδη

Δικαιώματα
μειοψηφίας

2.234.747

(54.218)

15.016.087

(125.598)

6.043

(119.555)

(28.276)

(28.276)
15.373

(149.436)

(134.063)

115.246

5.484.375

3.061.770

(629.641)

Σύνολο

586.822

1.068.551

115.246

3.366.024

1.959.713

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

6

(48.175)

14.849.439
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Σύνολο Ιδίων
κεφαλαίων Έναρξης
Περιόδου 01.01.2009
Συγκεντρωτικά Συνολικά
Έσοδα μετά από Φόρους
Αγορά Ιδίων Μετοχών
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αποθεματικό από έκδοση
δικαιωμάτων προαίρεσης
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Λήξης
Περιόδου 30.09.2009

5.484.375

Αποθεματικό
υπερ το Άρτιο

3.061.770

Ίδιες Μετοχές

Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

571.449

953.305

(599.784)

Αποθεματικά
Φορολ. νόμων

3.366.024

Μη διανεμηθέντα
κέρδη

1.776.945

14.614.084

(206.383)

(206.383)
(28.761)
(134.063)

(28.761)
15.356

(149.419)
115.246

5.484.375

3.061.770

(628.545)

586.805

1.068.551

115.246

3.366.024

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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Σύνολο

1.421.143

14.360.123
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Όμιλος

Εταιρεία

1.1.-30.9. 2009

1.1.-30.9. 2008

1.1.-30.9. 2009

1.1.-30.9. 2008

29.402

1.612.268

(169.681)

1.103.926

859.116
233.078
63.665

979.694
151.059
(183)
110.515

679.144
230.313
89.246

865.628
193.490
112.636

(2.079)

6.117

(1.464)

1.001

172.275

191.471

(335.666)

185.415

96.485
579.778

(514.760)
(2.341.194)

93.894
762.302

(518.887)
(1.410.987)

(476.127)

1.241.945

(381.952)

879.698

(172.109)
(86.791)

(213.940)
(222.471)

(167.487)
(23.968)

(207.400)
(221.857)

1.296.693

1.000.521

774.681

982.663

(846.178)

(1.799.125)

(721.178)

(1.461.114)

19.634
-

100
32.103
22

18.528
234.000
-

31.619
22

(826.544)

(1.766.900)

(468.650)

(1.429.473)

(28.276)

(90.615)

(28.761)

(90.615)

1.400.000
126.000
(133.812)
(1.068.470)

1.400.000
(641.227)
(293.470)

1.400.000
(133.812)
(1.068.470)

1.750.000
(641.227)
(643.470)

295.442

374.688

168.957

374.688

765.591

(391.691)

474.988

(72.122)

1.705.355
(823)

2.509.984
-

1.362.653
-

2.036.911
-

2.470.123

2.118.293

1.837.641

1.964.789

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων
Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και
ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Τόκοι και συναφή χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άυλων παγίων (εγγυήσεις ενοικίων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα Εισπραχθέντα
Εισπράξεις από πωλήσεις χρεογράφων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αγορά Ιδίων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα
δάνεια
Επιχορηγήσεις
Μερίσματα πληρωθέντα
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο
Η Εταιρεία PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με τον
διακριτικό τίτλο PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’ ή η ‘‘Μητρική’’) και οι θυγατρικές της
(εφεξής ο ‘‘Όμιλος’’) δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευής και εμπορίας λογισμικού και Η/Υ, παροχής
υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω επιλεγμένων και άλλων επικοινωνιακών δικτύων και γενικά στους
τομείς που περιγράφονται στο άρθρο 3 του συστατικού εγγράφου . Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν την έδρα
τους στο Δήμο N.Σμύρνης Αττικής, στην Λ.Συγγρού 199 και απασχολούν 109 υπαλλήλους συνολικά.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστηρίο Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 εγκρίθηκαν για έκδοση με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Νοεμβρίου 2009.
Στη χρήση 2004 η Μητρική Εταιρεία απορρόφησε τις θυγατρικές της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΕ (100%) και BECOM AE
(100%), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/ 1993 και με Ισολογισμό μετασχηματισμού 30/6/2004. Η
διαδικασία της απορρόφησης ολοκληρώθηκε την 12/11/2004 με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
με αριθμό Κ2-13232/12-11-2004, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 1373/ 16-11-2004 τΑΕ και ΕΠΕ.
Από την απορρόφηση των παραπάνω εταιρειών προέκυψε χρεωστική διαφορά (υπεραξία) ποσού €
380.631,89 η οποία κατά την προσαρμογή στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης,
μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα εις νέο. Οι θυγατρικές εταιρείες οι οποίες περιελήφθησαν στις
επισυναπτόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιγράφονται στη σημείωση Β (ii).
Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος

i. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009. Έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με
εξαίρεση τις μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των
αποτελεσμάτων, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας
των χρήσεων. Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει εκτιμήσεις και
παραδοχές αναφέρονται κατωτέρω.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
της 30.09.2009, είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2008, αφού ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων,
τα νέα πρότυπα και οι νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 01.01.2009.
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Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων
Πρότυπα και Διερµηνείες που έχουν εφαρµογή για τη χρήση που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2009 :
(α) Διερµηνεία 13, Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών. Η Διερµηνεία 13 απαιτεί όπως τα
ανταλλάγµατα επιβράβευσης απεικονίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό µέρος της συναλλαγής πώλησης
µε την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς µέρος της εύλογης αξίας του τιµήµατος πώλησης επιµερίζεται σε
αυτά και καταχωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται τα ανταλλάγµατα αυτά.
Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η Διερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις αφού δεν
εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα.
(β) Διερµηνεία 15 Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας. Η Διερµηνεία 15 παρέχει
οδηγίες για τον καθορισµό του εάν ένα συµβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας εµπίπτει στο
πλαίσιο εφαρµογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα. Η διερµηνεία
αυτή δεν έχει εφαρμογή στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
(γ) Διερµηνεία 16, Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. Η
Διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς ο Όμιλος δεν αντισταθμίζει την
καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
(δ) Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών. Η
τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέµατα: Τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’, µε την εισαγωγή του
όρου ‘µη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.
Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα
µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν έχει επίδραση
στις οικονοµικές καταστάσεις .
(ε) ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς. Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά
Τοµέα και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται
κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά
για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους
τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και την
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και οι εταιρίες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες
αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Ο Όµιλος όπως αναφέρεται στη σημείωση 1, εξέτασε τις προϋποθέσεις
εφαρμογής και τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί Τομείς», και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές
καλύπτονται από την υφιστάμενη πληροφόρηση, γνωστοποιεί δε επιπλέον τις πληροφορίες που
προβλέπονται στις παραγράφους 32 έως 34 του προτύπου.
(ζ) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Το ΔΛΠ 1 έχει
τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης
συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων μαζί µε τα «λοιπά συνολικά εισοδήµατα» (“other
comprehensive income”) και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή
αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης
συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε µια τρίτη στήλη στον ισολογισµό. Ο Όµιλος έκανε τις απαραίτητες αλλαγές
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στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων και επέλεξε να παρουσιάσει μία συγκεντρωτική
κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
(η) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση
των Οικονοµικών Καταστάσεων. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά
µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την
ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η
τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που
κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις.
(κ) Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισµού. Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23,
καταργείται η επιλογή για αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα
περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που
µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που
πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις
προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο
προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Ο Όµιλος υιοθέτησε την
αλλαγή, αλλά κατά το 1ο εξάμηνο δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις ως άνω
προυποθέσεις, και κατά συνέπεια δεν έλαβε χώρα καμία κεφαλαιοποίηση.
(λ) ΔΛΠ 39, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και ΔΠΧΠ 7
Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις. Η τροποποίηση αυτή στο ΔΛΠ 39 επιτρέπει σε µια εταιρεία
την επαναταξινόµηση των µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που
έχουν ταξινοµηθεί από την εταιρεία στην κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων κατά την
αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες
περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις,
στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισµό της κατηγορίας
δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία έχει την
πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς
µέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει την επαναταξινόµηση στην κατηγορία εύλογης αξίας µέσω
αποτελεσµάτων. Η τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων που έχουν υποστεί επαναταξινόµηση. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.
Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η εκτίμηση της Διοίκησης του Οµίλου και της
Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών
παρατίθεται παρακάτω:
Αναθεωρηµένο ΔΠΧΠ 3, Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ΔΛΠ 27, Ενοποιηµένες
και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις, (εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιουλίου 2009). Το αναθεωρηµένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό
συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα
αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά
αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την
απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα
αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές
που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς
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δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο
πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει τα αναθεωρημένα πρότυπα μελλοντικά σε όλες τις επιχειρηματικές συνενώσεις από
την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή.
Διερμηνεία 17 Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες (ισχύει για
τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση
διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της,
θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι
η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα,
το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της
λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία των πληρωτέων
μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα. Η διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει
εφαρμογή στον Όμιλο και την Εταιρεία.
Διερµηνεία 18, Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες, (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). Η διερµηνεία αυτή αναφέρεται
ειδικότερα στον τοµέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών όπου η εταιρεία
αποκτά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιµοποιείται ως
αντάλλαγµα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή µελλοντικής πρόσβασής του έτσι
ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή
στον Όμιλο και την Εταιρεία.

ii. Ενοποίηση
(1) Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της
Μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες
που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής, την έδρα τους, καθώς και τη
δραστηριότητα κάθε θυγατρικής.
Ονομασία εταιρείας

Χώρα
έδρας

GLOBAL SOFT AE

Ελλάδα

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ ΕΠΕ

Ελλάδα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL

Ρουμανία

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD

Κύπρος

Δραστηριότητα
Εταιρεία
Πληροφορικής
Σεμινάρια
Πληροφορικής
Εταιρεία
Πληροφορικής
Εταιρεία
Πληροφορικής

% συμμετοχής
Ομίλου
96,06%
50,18%
100,00%
100,00%

(2) Θυγατρικές εταιρείες
Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών
καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των
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θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο
έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης
μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον
τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις
και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση
στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το πέραν της εύλογης αξίας των επί
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της
απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά
καταχωρείται άμεσα στ’ αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη
απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.

iii. Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(1) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς του Ομίλου από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια
οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα αποτίμησης της μητρικής
εταιρείας.

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις
ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και
από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) αναγνωρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισμένες
αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.

(3) Εταιρίες του Ομίλου
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό
λειτουργικό νόμισμα από την μητρική γίνεται ως εξής:
-

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπάρχουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Τα ίδια κεφάλαια μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία που προέκυψαν.
Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τις μέσες ισοτιμίες περιόδου.

Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και
μεταφέρονται στ’ αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών.
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Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την απόκτηση οικονομικών
μονάδων εξωτερικού μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού.

iv. Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος μπορεί επίσης
να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών
των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Σημαντικές
μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το κόστος
λειτουργίας του. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

36
5-10
4-5

Έτη
Έτη
Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους,
οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. Κατά την απόσυρση ή πώληση
κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους
αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή
ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή πωλούμενα ενσώματα πάγια
έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια
κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.

Vi. Ασώματες ακινητοποιήσεις
(1) Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως και της εύλογης αξίας του ποσοστού
(του Ομίλου) επί του καθαρού ενεργητικού της θυγατρικής εταιρείας κατά την ημερομηνία κτήσεως. Η
υπεραξία στις εξαγορές θυγατρικών συμπεριλαμβάνεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Στο τέλος κάθε
χρήσης, ο Όμιλος αξιολογεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη απομείωσης της υπεραξίας. Εάν υπάρχουν
τέτοιες ενδείξεις, εκτελείται μια ανάλυση αξιολόγησης της ανακτησιμότητας της λογιστικής αξίας της
υπεραξίας. Σε περίπτωση που η λογιστική αξία υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό, σχηματίζεται άμεσα
πρόβλεψη υποτίμησης. Το κέρδος ή ζημία κατά την πώληση μιας εταιρείας συμπεριλαμβάνει και τη
λογιστική άξια της υπεραξίας που σχετίζεται με την εταιρεία που πωλήθηκε.

(2) Λογισμικό (κόστος ανάπτυξης νέων προγραμμάτων)
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως μισθοδοσία,
υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού
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προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση
των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική
δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού
που αναγνωρίζεται ως ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του ( 5 έτη).
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισμικών που ελέγχονται από τον Όμιλο,
καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
•
•
•
•
•
•

Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί έτοιμο για
χρήση ή πώληση,
Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να το χρησιμοποιεί ή
να το πωλεί,
Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιμοποιεί,
Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη,
Την επάρκεια των τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και
Την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο περιουσιακό στοιχείο
κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης.

vii. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης
της υπεραξίας και των ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζημία απομειώσεως, όποτε
γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της
αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη
γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης
του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου
και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει την
δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη
απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές
ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη,
γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει
θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει
υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων.

viii. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Κόστος δανεισμού δεν
περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση
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τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων
και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

ix. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών
απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση
τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με
το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.

x. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.

xi. Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα
συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.

xii. Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, οι οποίες μεταβιβάζουν στον Όμιλο ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία
με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μίσθωσης με την πραγματική αξία της μισθωμένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι
χαμηλότερη, την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Τα μισθώματα επιμερίζονται στα
χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναπομένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα
χρεώνονται κατευθείαν στα αποτελέσματα.
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντομότερο χρόνο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης, με εξαίρεση, στην περίπτωση της Εταιρείας, όπου
τα μισθωμένα στοιχεία αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος έχει ειδικά παραχθεί ειδικά για τους
σκοπούς παραγωγής αυτής, ο χρόνος απόσβεσης ορίζεται σύμφωνα με την ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
Επιπρόσθετα, λόγου της αμετάκλητης απόφασης της Διοίκησης του Ομίλου να εξαγοράσει και να συνεχίσει
την χρήση του συγκεκριμένου μισθωμένου εξοπλισμού μέχρι εξάντλησης της οικονομικής ζωής του, αυτός
έχει αποτιμηθεί στις οικονομικές καταστάσεις στην εύλογη αξία του κατόπιν σχετικής επανεκτίμησης από
ανεξάρτητους εκτιμητές, όμοια με τον υπόλοιπο πάγιο εξοπλισμό.
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Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν από
την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές
μισθωμάτων για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

xiii. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σύμφωνα με
τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών
εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του
Ομίλου όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με
βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε
όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής
βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναμενόμενες
φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε
ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις. Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με
τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.

xiv. Παροχές σε εργαζομένους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2112/20 ο Όμιλος καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην
περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί
είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την
υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές
Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή τις μεταβολές που προκύπτουν
από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται
το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
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xv. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν ο Όμιλος έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η
υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα παραχθούν
από τη σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της
σύμβασης.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις παροχές εξόδων
υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται νόμιμα ή τεκμαιρόμενα
στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα
προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

xvi. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων,
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι
θα τηρηθούν. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία
πιστώνεται σε λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με
ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που
επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη, αναγνωρίζεται σαν έσοδο στην διάρκεια της
περιόδου που απαιτείται για την αντιστοίχηση της επιχορήγησης σε συστηματική βάση στις δαπάνες τις
οποίες προορίζεται να αποζημιώσει.

xvii. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
τους ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται
πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.

(β) Παροχή υπηρεσιών
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.

(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.

(δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

xviii. Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο στην οποία πραγματοποιείται.

xix. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και κατά την
διάρκεια των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει σημαντικά την εξωστρέφειά της , ενώ παράλληλα αναπτύσσει
νέες δραστηριότητες και προωθεί την είσοδό της σε νέες αγορές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της.
Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η άρτια οργάνωσή της και η έντονη δραστηριοποίηση του συνόλου των
διευθυντικών στελεχών της, σε συνδυασμό με την μελέτη, ανάπτυξη και εμπορία νέων προϊόντων, με
έμφαση στην ποιότητα και στην δυνατότητα άμεσης ικανοποίησης της ζήτησης αλλά και των
μεταβαλλόμενων αναγκών των τελικών πελατών, καθώς και η δημιουργία ισχυρών υποδομών και η
διείσδυση σε νέες αγορές, βοηθούν την Εταιρεία να παραμένει διαρκώς ανταγωνιστική και να προωθεί την
ανάπτυξή της, αλλά και την περαιτέρω είσοδό της σε νέους τομείς με σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας.
Η μικρή χρηματοοικονομική έκθεση του Ομίλου και η σημαντική ποιοτική και προϊόντική του διαφοροποίηση
αποτελούν τα κύρια εφόδια που διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την
πρωτοφανή οικονομική κρίση, τελικά όμως επηρεάζονται αρνητικά τα έσοδα και τα αποτελέσματα του
Ομίλου λόγω της έντασης και της διάρκειας του φαινομένου και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και
έλλειψης ρευστότητας που επικρατεί στην αγορά.
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι κίνδυνοι
αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κλπ. Ειδικότερα:
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Επιτοκιακός κίνδυνος
Ο επιτοκιακός κίνδυνος για την Εταιρεία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, δεδομένου ότι ο δανεισμός της
Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το Euribor και αφετέρου η Εταιρεία έχει μικρή έκθεση σε τραπεζικό
δανεισμό. Πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρεί το ύψος του συνολικού δανεισμού σε μεταβλητό επιτόκιο
και να επεμβαίνει διορθωτικά, όποτε απαιτείται, και παράλληλα να αποφεύγει, στο βαθμό που αυτό είναι
επιτρεπτό από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, την έκθεση σε περαιτέρω δανειοδότηση.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα ο εν λόγω κίνδυνος είναι ελεγχόμενος και δεν αναμένεται να επηρεάσει
αρνητικά τα μεγέθη και αποτελέσματα του Ομίλου στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως.
Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν διαφαίνεται ιδιαίτερος κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία, δεδομένου ότι οι ταμειακές της ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, ενώ παράλληλα η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει την δυνατότητα
απρόσκοπτης χρηματοδότησης από τραπεζικά ιδρύματα, εάν και εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο για την
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υποχρεώσεων. Παρά την ύπαρξη σημαντικών καθυστερήσεων πληρωμών
αναφορικά με έργα που εκτελεί η Εταιρεία σε σχέση με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι οποίες
καθυστερήσεις εντείνονται ως προς την έκταση και το εύρος τους στην διάρκεια των τελευταίων ετών, με
αποτέλεσμα η υλοποίηση των εν λόγω έργων να χρηματοδοτείται ουσιαστικά από την εταιρεία , ο εν λόγω
κίνδυνος αξιολογείται ακόμη ως ελεγχόμενος.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η Εταιρεία διατηρεί τον εν λόγω κίνδυνο ελεγχόμενο επειδή διαθέτει ακόμη
επαρκή διαθέσιμα, ενώ παράλληλα δύναται να κάνει χρήση και αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων πιστωτικών
ορίων από τραπεζικά ιδρύματα, πλην όμως εάν οι παρούσες συνθήκες της γενικότερης πιστωτικής ασφυξίας
συνεχισθούν επί μακρόν, οι καθυστερήσεις όσον αφορά στις εκταμιεύσεις που αφορούν σε έργα του
δημόσιου τομέα, τα οποία εκτελούνται από την Εταιρεία, ενδέχεται να έχουν ορισμένες αρνητικές
επιπτώσεις στην εν γένει λειτουργία της εταιρείας οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ως ένα βαθμό και τις
χρηματικές ροές του Ομίλου.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τον ακόλουθο πίνακα :
30 Σεπτεμβρίου 2009
Δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

<1 έτους
2.980.616
7.971.831
10.952.447

> 1 έτους
1.586.941
639.788
2.226.729

31 Δεκεμβρίου 2008
Δάνεια
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

<1 έτους
3.353.994
8.499.462
11.853.456

> 1 έτους
880.411
484.311
1.364.722
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Κίνδυνος ενίσχυσης του ανταγωνισμού από εισαγόμενες επιχειρήσεις
Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι πάντοτε υπαρκτός και υπολογίσιμος στον χώρο όπου δραστηριοποιείται η
Εταιρεία, ιδίως δε αν συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι τα εμπόδια (φραγμοί) εισόδου δεν είναι τόσο ισχυρά στον
τομέα δραστηριοποίησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο με έμφαση στην
ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων, στην αναβάθμιση των προϊόντων που ήδη εμπορεύεται, στην
αντιπροσώπευση ισχυρών και παγκόσμια γνωστών οίκων και στην επέκταση των δραστηριοτήτων αυτής
στο εξωτερικό. Πάντως ο συγκεκριμένος κίνδυνος χρήζει ιδιαίτερης αξιολογήσεως και αντιμετώπισης από
την διοίκηση της Εταιρείας, καθώς αποτελεί υπαρκτό και εν δυνάμει κίνδυνο, ανά πάσα στιγμή, δι΄ον λόγο
και η Εταιρεία δίδει πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ποιοτικής και προϊοντικής της
διαφοροποίησης.
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Μολονότι ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι περιορισμένης έκτασης λόγω των ειδικών κατηγοριών λογισμικού
που αναπτύσσει και εμπορεύεται η Εταιρεία, εν τούτοις η Εταιρεία για την αποφυγή της μείωσης της
ζήτησης λόγω της γενικότερης ύφεσης που επικρατεί στην αγορά, αναπτύσσει μεγάλη και ευρεία γκάμα
προϊόντων σε διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αντισταθμίσει πιθανές απώλειες σε συγκεκριμένους
κλάδους της αγοράς. Η Εταιρεία αναπτύσσει και εξελίσσει τα προϊόντα λογισμικού της βασιζόμενη στην
αδιάλειπτη και καθημερινή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς, ώστε με την είσοδό της σε νέες αγορές
να ισοσταθμίσει πιθανές απώλειες. Πλην όμως ενόψει των γενικότερων αρνητικών συνθηκών, οι οποίες
αναπόφευκτα επηρεάζουν και την δραστηριότητα της εταιρείας , ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός και έχει
επιπτώσεις στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση, καθώς ήδη όπως προκύπτει και από
τα αποτέλεσματα του εννεαμήνου υπάρχει κάμψη της ζήτησης σε σημαντικό βαθμό, η οποία είναι πιθανό να
ενταθεί στη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Διοίκηση της Εταιρείας με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας και ικανότητας. Λόγω της
επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό, ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός σε σχέση
με τους πελάτες που προέρχονται από άλλες χώρες, για τους οποίους δεν είναι πάντοτε ευχερής ο έλεγχος
της πιστοληπτικής τους ικανότητας και αξιοπιστίας. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία αναπτύσσει και εξελίσσει
διαρκώς εσωτερικούς μηχανισμούς λειτουργίας (όσον αφορά στην διαδικασία διαπραγματεύσεων,
συμβάσεων και project management) με σκοπό την πληρέστερη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου
κινδύνου. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα σημαντικού μεγέθους
επισφάλειες. Ως εκ τούτου ο εν λόγω κίνδυνος, μολονότι υπαρκτός ενόψει και του γενικότερου αρνητικού
από οικονομικής απόψεως κλίματος, αξιολογείται σήμερα ως ελεγχόμενος.
Στο πλαίσιο της καλύτερης παρουσίασης αλλά και αξιολόγησης των ανωτέρω παραθέτουμε τους
ακόλουθους πίνακες:
Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2009
31.12.2008
12.660.335
13.450.567
2.470.123
1.705.355
7.062
10.922
15.137.520
15.166.844
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Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο

Ανάλυση πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων
Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη
απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων
Ανάλυση πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων
Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη
απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών
απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2009
31.12.2008
11.268.525
12.256.094
1.837.641
1.362.653
7.062
10.922
13.113.228

13.629.669

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2009
12.522.311
1.894.074
14.416.385

31.12.2008
13.177.542
1.829.074
15.006.616

1.756.050
12.660.335

1.556.049
13.450.567

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2009
11.211.688
1.619.077
12.830.765

31.12.2008
12.074.258
1.544.077
13.618.335

1.562.240

1.362.241

11.268.525

12.256.094
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Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφορικής. Οι εταιρείες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον
κλάδο της πληροφορικής πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερες για πιθανές διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη
τεχνολογία και να προχωρούν στις απαραίτητες επενδύσεις που διασφαλίζουν το υψηλό τεχνολογικό
επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου των
τεχνολογικών εξελίξεων ο Όμιλος:




αναπτύσσει προϊόντα σε ιδιαίτερα αποτελεσματικές και διεθνώς αναγνωρισμένες πλατφόρμες,
προχωρά σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογικά ζητήματα,
επίσης σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς εξειδικευμένους σε κλάδους υψηλής
τεχνολογίας, προσφέρει καινοτόμες εφαρμογές ανάλογες των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς.

Για όλους τους ως άνω λόγους ο συγκεκριμένος κίνδυνος δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικός κατά την
δεδομένη χρονική περίοδο.
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1. Πληροφόρηση κατά τομέα
Πρωτεύων και δευτερεύοντες τομέας πληροφόρησης
Ο Όμιλος με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικαθιστά το
ΔΛΠ14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 8, ο
καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση». Η προσέγγιση αυτή επιβάλλει
η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς να είναι αυτή που
βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των
εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
Για διοικητικούς σκοπούς ο όμιλος είναι οργανωμένος σε κέντρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικές μονάδες. Οι δραστηριότητες του Ομίλου συνιστούν δύο επιχειρηματικούς τομείς, αυτόν των
χρηματοοικονομικών λύσεων και των επιχειρηματικών λύσεων.
Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών που έληξαν την 30 Σεπτεμβρίου 2008 και 30 Σεπτεμβρίου 2009 έχουν
ως εξής:

30.09.2008
Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα περιόδου
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης,
διοίκησης και έρευνας)

Τομέας
Χρηματοοικονομικών λύσεων
6.845.891
562.172
6.283.719
3.347.289

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
5.275.213
886
5.274.327
2.133.427

Συνολικά
ποσά
12.121.104
563.058
11.558.046
5.480.716
65.362
3.731.467

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα

5.333
1.809.278

Χρηματοοικονομικό κόστος
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα Ομίλου

(197.010)
1.612.268
(367.527)
1.244.741
(6.419)
1.238.322
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Τομέας
Χρηματοοικονομικών λύσεων

30.09.2009
Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα περιόδου
Λειτουργικές δαπάνες (διάθεσης,
διοίκησης και έρευνας)

5.651.769
273.719
5.378.050
2.600.973

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
3.736.812
3.736.812
1.045.322

30.09.2009
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρό σύνολο
ενεργητικού

9.388.581
273.719
9.114.862
3.646.295
114.745
3.558.167

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα Ομίλου

31.12.2008
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρό σύνολο
ενεργητικού

Συνολικά
ποσά

2.534
200.339
170.937
29.402
(150.152)
(120.750)
6.043
(126.793)

Τομέας
Χρηματοοικονομικών λύσεων
3.511.251
3.966.240
(585.346)

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
1.664.530
9.968.548
(2.958.673)

Μη
κατανεμόμενα
13.085
5.727.409
3.383.202
(9.674.159)

Συνολικά ποσά
5.188.866
5.727.409
17.317.990
(13.218.178)

6.892.145

8.674.405

(550.463)

15.016.087

Τομέας
Χρηματοοικονομικών λύσεων
3.834.971
5.823.930
(1.345.025)

Τομέας
επιχειρηματικών
λύσεων
1.494.876
9.031.809
(2.493.814)

8.313.876

8.032.871
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2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Κίνηση Ετους 2008 – Όμιλος

Γήπεδα

Κτίρια

2.135.000

3.801.043

Μηχ/κός Μεταφορ.
εξοπλισμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος ή εκτίμηση
31.12.2007
Προσθήκες χρήσεως

1.062

37.251

63.027

Μειώσεις χρήσεως
31.12.2008

2.135.000

1.835.768

7.810.124

132.727

195.754

(180.625)

(180.625)

3.864.070

1.062

37.251

1.787.870

7.825.253

448.474

1.062

37.028

1.515.920

2.002.484

(179.939)

(179.939)

221

152.124

275.299

Αποσβέσεις
01.01.2008
Συναλλαγματικές
διαφορές
Μειώσεις χρήσεως
Αποσβέσεις χρήσεως
31.12.2008
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2008

122.954
-

571.428

1.062

37.249

1.488.105

2.097.844

2.135.000

3.292.642

-

2

299.765

5.727.409
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ΟΜΙΛΟΣ
Κίνηση 01/01/2009 – 30/09/2009

Γήπεδα

Κτίρια

2.135.000

3.864.070

Μηχ/κός Μεταφορ.
εξοπλισμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος ή εκτίμηση
31.12.2008

1.062

37.251

Προσθήκες περιόδου
30.09.2009

2.135.000

1.787.870

7.825.253

27.654

27.654

3.864.070

1.062

37.251

1.815.524

7.852.907

571.428

1.062

37.249

1.488.105

2.097.844

1

97.300

181.573

Αποσβέσεις
31.12.2008
Αποσβέσεις περιόδου

84.272

30.09.2009
Αναπόσβεστη αξία
30.09.2009

655.700

1.062

37.250

1.585.405

2.279.417

3.208.370

-

1

230.119

5.573.490

2.135.000
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Κίνηση Έτους 2008 – Εταιρεία
Γήπεδα

Κτίρια

Μεταφ. μέσα

Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος ή εκτίμηση
31.12.2007

2.135.000

Προσθήκες χρήσεως

3.797.230

36.077

63.027

Μειώσεις χρήσεως
31.12.2008

2.135.000

1.466.887

7.435.194

82.977

146.004

(80.959)

(80.959)

3.860.257

36.077

1.468.905

7.500.239

445.637

35.861

1.217.155

1.698.653

(80.953)

(80.953)

Αποσβέσεις
01.01.2008
Μειώσεις χρήσεως
Αποσβέσεις χρήσεως

122.858

214

116.779

239.851

31.12.2008
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2008

568.495

36.075

1.252.981

1.857.551

3.291.762

2

215.924

5.642.688

2.135.000
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κίνηση 01/01/2009-30/09/2009

Γήπεδα

Κτίρια

Μεταφ. μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

Κόστος ή εκτίμηση
31.12.2008

2.135.000

3.860.257

36.077

Προσθήκες περιόδου
30.09.2009

2.135.000

1.468.905

7.500.239

27.654

27.654

3.860.257

36.077

1.496.559

7.527.893

568.495

36.075

1.252.981

1.857.551

Αποσβέσεις περιόδου

84.201

1

71.004

155.206

30.09.2009
Αναπόσβεστη αξία
30.09.2009

652.696

36.076

1.323.985

2.012.757

3.207.561

1

172.574

5.515.136

Αποσβέσεις
31.12.2008

2.135.000

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 01.01.2004 από ανεξάρτητους εκτιμητές, στην εύλογη
αξία τους και οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα εις νέον. Ως αρχή για τη μεταγενέστερη
αποτίμηση αυτών των στοιχείων έχει επιλεγεί το ιστορικό κόστος.
Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίσταται προσημείωση ύψους € 3.815.113,72 για εξασφάλιση τραπεζικού
δανείου, το ύψος του οποίου ανέρχεται την 30.09.2009 σε € 880.411
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3. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων, αγορασθέν λογισμικό, και
υπεραξία από αγορά συμμετοχών. Η κίνηση των σχετικών λογαριασμών έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναπόσβεστο
Προσθήκες
υπόλοιπο
1.1- 31.12.2008
31.12.2007
Έξοδα
Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Αποσβέσεις
31.12.2008

Συν/κές
Διαφορ.

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2008

3.445.306

1.587.000

1.105.550

-

3.926.756

34.058

400.324

57.081

-

377.301

3.479.364

1.987.324

1.162.631

-

4.304.057

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναπόσβεστο
Προσθήκες
υπόλοιπο
1.1- 30.09.2009
31.12.2008
Έξοδα
Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Αποσβέσεις
30.09.2009

Συν/κές
Διαφορ.

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
30.09.2009

3.926.756

814.000

612.495

-

4.128.261

377.301

4.524

65.048

-

316.777

4.304.057

818.524

677.543

-

4.445.038
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2007
Έξοδα Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Προσθήκες
1.1- 31.12.2008

Αποσβέσεις
31.12.2008

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2008

3.179.021

1.527.000

950.660

3.755.361

31.840

187.177

24.773

194.244

3.210.861

1.714.177

975.433

3.949.605

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
31.12.2008
Έξοδα Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Προσθήκες
1.1- 30.09.2009

Αποσβέσεις
30.09.2009

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
30.09.2009

3.755.361

689.000

507.271

3.937.090

194.244

4.524

16.667

182.101

3.949.605

693.524

523.938

4.119.191
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4. Υπεραξία

Εταιρεία
GLOBAL SOFT
A.E.

Υπόλοιπο
31.12.2008
884.809

Αυξήσεις

Μειώσεις

Απομείωση

Υπόλοιπο
30.09.2009

-

-

-

884.809

Κατά την 30.09.2009 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης του υπολοίπου της υπεραξίας και το ανακτήσιμο
ποσό ήταν υψηλότερο του λογιστικού υπολοίπου της υπεραξίας. Οι βασικές παραδοχές που υιοθετήθηκαν
για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης του παραπάνω ελέγχου απομείωσης κατά την 30.09.2009 είναι αυτές
που αναφέρονται στην επόμενη σημείωση.
Η υπεραξία, ποσού € 884.809 προέκυψε από την εξαγορά της GLOBAL SOFT ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται
στον κλάδο εμπορίας και ανάπτυξης λογισμικού. Ο όμιλος κατέχει το 96,06% του μετοχικού κεφαλαίου της
εν λόγω εταιρείας. Η εξαγορά του 70% πραγματοποιήθηκε την 29.09.2004, το 23% προήλθε μέσω αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής τον Απρίλιο του 2005, κατά ποσό € 202.170,00 και το υπόλοιπο
3,06% μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου τον Οκτώβριο του 2007 κατά ποσό € 205.100.
Η υπεραξία έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο της εξαγοράς και αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ
του καταβληθέντος τιμήματος και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αγοράσθηκαν όπως
αυτά εκτιμήθηκαν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των συναλλαγών. Στις δύο παραπάνω αυξήσεις δεν
συμμετείχαν οι μέτοχοι της μειοψηφίας.

5. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Η μεταβολή της αξίας των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά τη περίοδο 01.01-30.09.2009 έχει ως
ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
CΟΜPUTER INTERNATIONAL
FRANCHISE E.Π.Ε.
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS &
SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS &
SOFTWARE SRL
Σύνολο

Αυξήσεις
(Μειώσεις)
εντός της
περιόδου

Υπόλοιπο
κατά την
01.01.2009

Υπόλοιπο
κατά την
30.09.2009

-

-

-

1.305.420

-

1.305.420

608.764

-

608.764

100

-

100

1.914.284

-

1.914.284
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Την 1η Ιουλίου 2008 λύθηκε και τέθηκε υπό εκκαθάριση η εταιρεία COMPUTER INTERNATIONAL
FRANCHISE ΕΠΕ στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής 50,18%. Η λύση της εν λόγω
εταιρείας καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 9η Ιουλίου 2008 και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τΑΕ και ΕΠΕ) στο φύλλο με αριθμό 6771/2008. Η εν λόγω εκκαθάριση δεν έχει
ακόμη ολοκληρωθεί.
Κατά την 30.09.2009, διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας κτήσεως που είχε καταβάλει ο Όμιλος για
την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής του σε κάθε υφιστάμένη θυγατρική του εταιρεία κατά την εν
λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36.
Για όλες τις συμμετοχές του Ομίλου πλην της συμμετοχής στην Εταιρεία CΟΜPUTER INTERNATIONAL
FRANCHISE E.Π.Ε. ,το ανακτήσιμο ποσό αυτών (η αξία χρήσης των υφιστάμενων θυγατρικών) ήταν
υψηλότερο του λογιστικού υπολοίπου της αξίας κτήσεως αυτών.Το ανακτήσιμο ποσό της κάθε θυγατρικής
εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει υπολογισμού της αξίας χρήσης αυτών. Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει
προβλεπόμενων ταμειακών ροών οι οποίες κάλυπταν πενταετή περίοδο. Το προ φόρων επιτόκιο με το οποίο
οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές προεξοφλήθηκαν στο παρόν ανήλθε από 10,9-13,15 % και οι
προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν με ρυθμό ανάπτυξης 2,0
%, δηλαδή με συντηριτική προσέγγιση σε σχέση με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου πληροφορικής
στην Ελλάδα και στην Κύπρο (σχετικά με τη θυγατρική εταιρεία του εξωτερικού).
Βασικές παραδοχές υιοθετούμενες για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των παραπάνω ελέγχων
απομείωσης κατά την 30.09.2009:
Προβλεπόμενα περιθώρια κέρδους: η βάση με την οποία προσδιορίσθηκαν τα μικτά περιθώρια κέρδους είναι
τα μικτά περιθώρια κέρδους που πραγματοποιήθηκαν κατά την αμέσως προηγούμενη πενταετία.
Μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα μικτά περιθώρια κέρδους των δύο τελευταίων ετών, καθώς εκτιμάται ότι
είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των τρεχουσών συνθηκών.
Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων περιουσιακών στοιχείων και
κεφαλαίου κίνησης λήφθηκαν υπόψη, βάσει των αναγκών που παρατηρήθηκαν κατά τα πέντε τελευταία
χρόνια, ώστε η κάθε θυγατρική εταιρεία να διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο
αγοράς.
Επιτόκια ομολόγων: λήφθηκε υπόψη η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου
στην αρχή της προβλεπόμενης πενταετίας (για τις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα) και η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου στην αρχή της προβλεπόμενης πενταετίας (για τη θυγατρική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στην Κύπρο).
Η συμμετοχή στην Εταιρεία CΟΜPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE E.Π.Ε. διαγράφηκε λόγω της θέσης
αυτής σε εκκαθάριση απο την 1η Ιουλίου 2008.
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6. Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Όμιλος
30.09.2009
31.12.2008
Εμπορεύματα
Παραγωγή σε εξέλιξη

459.751
425.000
884.751

461.237
520.000
981.237

Εταιρεία
30.09.2009
31.12.2008
384.089
425.000
809.089

382.983
520.000
902.983

Η παραγωγή σε εξέλιξη αφορά το μέχρι 30.09.2009 κόστος από συμβάσεις έργων πληροφορικής.

7. Απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις
Εταιρεία

Όμιλος
30.09.2009
Πελάτες
Γραμμάτια
εισπρακτέα
Μεταχρονολογημένες
επιταγές
Μείον: προβλέψεις
απομείωσης

Βραχυπρόθεσμες
επενδύσεις
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Έξοδα επομένων
χρήσεων
Έσοδα εισπρακτέα

31.12.2008

30.09.2009

31.12.2008

14.173.733

14.592.756

12.659.617

13.297.461

7.104

7.104

3.696

3.696

235.548

406.756

167.452

317.178

(1.756.050)
12.660.335

(1.556.049)
13.450.567

(1.562.240)
11.268.525

(1.362.241)
12.256.094

9.128
89.053
438.056

7.049
65.216
437.286

6.658
71.214
501.973

5.194
46.785
479.952

197.250
83.038
13.476.860

261.558
78.337
14.300.013

190.219
83.038
12.121.627

261.558
78.337
13.127.920

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
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8. Ταμειακά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία του Ομίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Διαθέσιμα σε Ταμείο
Διαθέσιμα σε Τράπεζες
Σύνολο

Όμιλος
31.12.2008
30.09.2009
10.855
17.573
2.459.268
1.687.782
2.470.123
1.705.355

Εταιρεία
30.09.2009
31.12.2008
6.977
14.565
1.830.664
1.348.088
1.837.641
1.362.653

9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Όμιλος
30.09.2009
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Δεδουλευμένα έξοδα και
τόκοι πληρωτέοι
Έσοδα επόμενης
περιόδου
Λοιποί φόροι πλήν
εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2008

30.09.2009

Εταιρεία
31.12.2008

3.323.699
506.481
100.381

3.764.839
1.144.575
239.444

2.966.951
472.700
91.834

3.531.406
1.067.538
220.497

422.688

185.010

342.236

106.674

1.717.870

1.034.661

1.455.707

814.202

109.417
1.742.455
7.922.991

409.847
1.599.050
8.377.426

97.232
1.805.473
7.232.133

392.738
1.728.601
7.861.656
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10. Δάνεια

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροχρόνια δάνεια
πληρωτέα στους
επόμενους 12 μήνες
Σύνολο δανείων

Όμιλος
31.12.2008
30.09.2009

30.09.2009

Εταιρεία
31.12.2008

1.586.941
1.586.941

880.411
880.411

1.586.941
1.586.941

880.411
880.411

2.687.146

3.060.524

2.579.922

2.957.725

293.470
2.980.616
4.567.557

293.470
3.353.994
4.234.405

293.470
2.873.392
4.460.333

293.470
3.251.195
4.131.606

Τα παραπάνω δάνεια έχουν χορηγηθεί σε Ευρώ.
Οι εταιρείες σχηματίζουν προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων τους και
επιβαρύνουν με τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.
Τα ποσά των μακροπρόθεσμων δανείων που είναι πληρωτέα σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων έχουν μεταφερθεί και παρουσιάζονται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

11. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Όμιλος
Υπόλοιπο 31.12.2008
Εισπραχθείσα Επιχορήγηση
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο 30.09.2009

92.534
98.400
26.000
164.934
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12. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 12.187.500 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας
€ 0,45 η κάθε μια.
Μετοχές
Υπόλοιπο 01.01.2005

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ
το άρτιο

7.835.000

3.525.750,00

4.391.940,03

7.835.000

3.525.750

4.391.940

3.917.500

1.762.875

157.500

70.875

-1.762.875
-30.541
170.100

Υπόλοιπο 31.12.2006

11.910.000

5.359.500

2.768.624

Μεταβολές στη χρήση 2007
Εξάσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο 31.12.2007
Υπόλοιπο 31.12.2008
Μεταβολές περιόδου 1.1-30.09.2009
Υπόλοιπο 30.09.2009

277.500
12.187.500
12.187.500
12.187.500

124.875
5.484.375
5.484.375
5.484.375

299.700
-6.554
3.061.770
3.061.770
3.061.770

Μεταβολές στη χρήση 2005
Υπόλοιπο 31.12.2005
Μεταβολές στη χρήση 2006
Αύξηση με κεφα/ση διαφοράς υπερ το άρτιο
Εξοδα αυξήσης κεφαλαίου
Εξάσκηση δικαιωμάτω προαίρεσης

13. Ίδιες μετοχές

Υπόλοιπο 31.12.2008
Αγορά Ιδίων μετοχών για τη περίοδο
1.1.-30.09.2009
Πώληση Ιδίων μετοχών για τη περίοδο
1.1.-30.09.2009
Υπόλοιπο 30.09.2009

Μετοχή

Αξία

273.027

601.365

31.980

28.276

305.007

629.641
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14. Αποθεματικά
Όμιλος
Τακτικό Αποθεματικό
Ειδικό Αποθεματικό για καλ. Ιδ. Συμμ.
Αφορ/τα αποθ/κα ειδ. διατ.νόμων
Ειδ. Αποθ. για ίδιες μετοχές
Αποθεματικό από απαλλασ. Έσοδα
Αποθεματικό από έσοδα φορολ.ειδ.
Αποθ. κερδών από εκποίηση ιδίων
μετοχών
Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης

Εταιρεία
Τακτικό Αποθεματικό
Ειδικό Αποθεματικό για καλ. Ιδ. Συμμ.
Αφορ/τα αποθ/κα ειδ. διατ.νόμων
Ειδ. Αποθ. για ίδιες μετοχές
Αποθεματικό από απαλλασ. Έσοδα
Αποθεματικό από έσοδα φορολ.ειδ.
Αποθ. κερδών από εκποίηση ιδίων
μετοχών
Αποθεματικό δικαιωμάτων προαίρεσης

31.12.2008
571.449
98.000
2.906.319
294.513
413.911
45.794

Μεταβολές
15.373
-

30.09.2009
586.822
98.000
2.906.319
294.513
413.911
45.794

85.618
475.174
4.890.778

115.246
130.619

85.618
590.420
5.021.397

31.12.2008
571.449
98.000
2.906.319
294.513
413.911
45.794

Μεταβολές
15.356
-

30.09.2009
586.805
98.000
2.906.319
294.513
413.911
45.794

85.618
475.174
4.890.778

115.246
130.602

85.618
590.420
5.021.380
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15. Φόρος εισοδήματος
Παρατίθεται κατωτέρω συμφωνία ονομαστικού και πραγματικού φορολογικού συντελεστή:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2009 30.09.2008

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2008
30.09.2009
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος με τον φορολογικό
συντελεστή της εταιρείας 2009: 25%, 2008:
25%
Φόρος που αναλογεί σε μη φορολογητέα
κέρδη
Αναβ.φόρος από μεταβολή φορολ.συντελ
Ζημία θυγατρικής της χρήσης επί της οποίας
δεν λογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος
Φορολογική επίδραση από το διαφορετικό
φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τις
θυγατρικές εταιρείες
Δαπάνες μη εκπεστέες φορολογικά
Διαφορά Φόρου χρήσης 2008, 2007
αντίστοιχα
Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου και
λοιποί φόροι
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται
στην κατάσταση συνολικών εσόδων

29.402

1.612.268

(169.681)

1.103.926

7.351

403.067

(42.420)

275.981

(352)
(138)

(46.154)

(352)
135

-

(19.220)
86.929

(428)
33.012

21.899

30.860

7.440
56.000

(21.970)
-

7.440
50.000

(21.970)
-

8.238

-

-

-

150.152

367.527

36.702

284.871

3.904

Το ποσό των φόρων έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές της
κάθε χρήσης. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις οι οποίες αναμορφώνονται από
την Διοίκηση κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη και οι ζημιές που δηλώνονται
για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι
σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις
φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων
που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
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Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής:
Εταιρεία

Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις

31.12.2008

30.09.2009

31.12.2008

849.098

410.101

815.510

321.300

(562.616)

(89.638)

(563.111)

(89.639)

286.482

320.463

252.399

231.661

30.09.2009

Όμιλος

Εταιρεία

30.09.2009

30.09.2009

Υπόλοιπο έναρξης

320.463

231.661

Αναβαλλόμενος Φόρος αποτελεσμάτων

(33.981)

20.738

286.482

252.399

Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση της περιόδου 01.01.2009-30.09.2009 για τον
Όμιλο, έχει ως εξής:

Όμιλος

Υπόλοιπο
έναρξης

Προβλέψεις επισφαλών

Χρεώσεις /
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
τέλους

289.117

48.000

337.117

(146.789)

(223.347)

(370.136)

55.658

7.966

63.624

(188.090)

(4.391)

(192.481)

Απαίτηση από φορολογική ζημιά

73.657

(26.596)

47.061

Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων

13.493

-

13.493

203.551

164.387

367.938

19.866

-

19.866

320.463

(33.981)

286.482

Διαγραφές άϋλων στοιχείων
Προβλέψεις Αποζημιώσης προσωπικού
Αναπροσαρμογή οικοπέδων-κτιρίων

Έσοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπές Προβλέψεις Απομείωσης
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Χρεώσεις /
Πιστώσεις (-)
Αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
έναρξης

Εταιρεία
Προβλέψεις επισφαλών
Διαγραφές άϋλων στοιχείων
Προβλέψεις Αποζημιώσης προσωπικού
Αναπροσαρμογή οικοπέδων-κτιρίων

269.317

48.000

317.317

(147.284)

(223.346)

(370.630)

52.548

7.275,26

59.823

(188.090)

(4.391)

(192.481)

-

39.239

39.239

8.400

-

8.400

203.550

153.961

357.511

33.220

-

33.220

231.661

20.738

252.399

Απαίτηση από φορολογική ζημιά
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Λοιπές Προβλέψεις Απομείωσης

Υπόλοιπο τέλους

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και εξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό
από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του
φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων
φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities).

16. Κέρδη ανα Μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανα μετοχή την 30.09.2009 και 30.09.2008 έχει ως εξής:

30.09.2009

Όμιλος
30.09.2008

Εταιρεία
30.09.2009
30.09.2008

Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο
στους μετόχους της μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών σε κυκλοφορία

(126.793)

1.238.322

(206.383)

819.055

11.909.035

12.172.020

11.909.035

12.172.020

Βασικά κέρδη ανα μετοχή

(0,0106)

0,1017

(0,0173)

0,0673
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Ο υπολογισμός των απομειωμένων κερδών ανα μετοχή την 30.09.2009 και 30.09.2008 έχει ως εξής:
Όμιλος
30.09.2009
30.09.2008
Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο
στους μετόχους της μητρικής
Μέσος σταθμικός αριθμός
μετοχών για απομειωμένα
κέρδη ανά μετοχή
Μειωμένα κέρδη ανα
μετοχή

Εταιρεία
30.09.2009
30.09.2008

(126.793)

1.238.322

(206.383)

819.055

11.909.035

12.274.877

11.909.035

12.274.877

(0,0106)

0,1009

(0,0173)

0,0667

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου των
υφισταμένων κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές μετοχές.
Η Εταιρία διαθέτει μετοχές αυτής της κατηγορίας, οι οποίες προκύπτουν από πρόγραμμα χορηγήσεως
δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) στο προσωπικό του Ομίλου.

17. Μερίσματα
Η Διοίκηση της εταιρείας προτείνει την διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2008, Ευρώ 0,011 ανά
μετοχή .Ειδικότερα η από 29/06/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο της ως άνω διαθέσεως
εγκρίνει τα ακόλουθα:
α) την διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 134.062,50 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 0,011 Ευρώ
ανά μετοχή της Εταιρείας, το οποίο ποσό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές
που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά ποσό 0,000267 Ευρώ ανά μετοχή , ώστε συνολικά το μέρισμα ν΄ ανέλθει
στο ποσό των Ευρώ 0,011267 ανά μετοχή , από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008)
παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο
ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θ΄ ανέλθει σε 0,01014 Ευρώ.
Η εν λόγω απόφαση περί διανομής μερίσματος ελήφθη ομόφωνα και παμψηφεί σύμφωνα και με τις
προβλέψεις του Κανονισμού του ΧΑ (ιδίως άρθρα 4.1.3.4 και 5.2 του εν λόγω Κανονισμού) και παράλληλα
με αυτήν ορίσθηκαν τα ακόλουθα:
- ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή,
- δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος ‘Αυλων Τίτλων
της Εταιρείας κατά την 28η Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη (record date),
- η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 3η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και θα πραγματοποιηθεί
μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
β) εγκρίνει παμψηφεί την διάθεση κερδών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2008 (01/01/200831/12/2008), η οποία έχει ειδικότερον ως ακολούθως:
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Τακτικό αποθεματικό

15.356

Πρώτο μέρισμα

134.063

18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και
απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο
χρόνο καταβολής του. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες
αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις

5,9%
6,5%

Όμιλος
30.09.2008
30.09.2009
Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

298.854
298.854

275.456
275.456

Όμιλος
30.09.2008
30.09.2009
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

33.077
33.077

41.059
41.059
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30.09.2009
30.09.2008
280.542
280.542

254.581
254.581

Εταιρεία
30.09.2009
30.09.2008
30.313
30.313

40.075
40.075
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19. Ανάλυση Εξόδων
Όμιλος
30.09.2009

Εταιρεία
30.09.2009

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

4.088.201

3.837.488

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

2.469.952

2.446.636

321.508

256.160

53.063

43.994

Διάφορα έξοδα

809.997

688.764

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων

859.115

679.143

Προβλέψεις εκμετάλλευσης

347.228

345.559

8.949.064

8.297.744

Παροχές τρίτων
Φόροι Τέλη

Τα έξοδα κατανεμήθηκαν ως ακολούθως :
Όμιλος
30.09.2009

Εταιρεία
30.09.2009

Έξοδα Διοίκησης

1.178.491

1.057.614

Έξοδα Έρευνας

1.010.972

964.810

Έξοδα Διάθεσης

1.368.704

1.183.943

Κόστος Πωληθέντων

4.576.897

4.402.377

814.000

689.000

8.949.064

8.297.744

Κόστος Ανάπτυξης Προγραμμάτων *

*Το κόστος ανάπτυξης των Προγραμμάτων περιόδου 1.1.-30.09.2009 έχει καταχωρηθεί ως άυλο
περιουσιακό στοιχείο.

20. Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας
Εταιρεία

Όμιλος
30.09.2009

30.09.2008

30.09.2009

30.09.2008

109

132

97

117

3.820.898

4.170.969

3.530.933

3.815.822

Αριθμός ατόμων
Μισθωτοί
Κόστος
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21. Χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών στο Προσωπικό
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2007 τροποποίησε το πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων
προαιρέσεως αγοράς μετοχών σε μέλη του Δ.Σ., σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη του Ομίλου, τόσο ως
προς την διάρκεια, η οποία έγινε τετραετής, με λήξη τον Νοέμβριο του 2009, όσο και ως προς τον ακριβή
αριθμό των μετοχών.
Ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν συνολικά στα πλαίσια του προγράμματος, εφόσον τα δικαιώματα
κατοχυρωθούν, ανέρχεται έως 975.000 δικαιώματα (μετοχές). Η τιμή διάθεσης των μετοχών που θα δοθούν
στους συμμετέχοντες που θα εξασκήσουν το δικαίωμά τους ανέρχεται σε € 1,53 ανά δικαίωμα.
Τα δικαιώματα ωριμάζουν ως ακολούθως:
-

Tην
Tην
Tην
Την

20η
20η
20η
20η

Νοεμβρίου
Νοεμβρίου
Νοεμβρίου
Νοεμβρίου

2006,
2007,
2008,
2009,

157.500
277.500
290.000
250.000

δικαιώματα
δικαιώματα
δικαιώματα
δικαιώματα

Το Δ.Σ. της Εταιρείας σε συνεδρίαση του της 19ης Νοεμβρίου 2008 ενέκρινε την αναστολή για μέγιστο
χρονικό διάστημα ενός έτους της υλοποίησης της τρίτης σειράς του προγράμματος και την εκ νέου
ενεργοποίηση του, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.
H ως άνω ανασταλείσα ως προς την υλοποίησή της τρίτη σειρά του προγράμματος (290.000 δικαιώματα)
ενεργοποιήθηκε εκ νέου με την ωρίμανση των δικαιωμάτων της 4ης σειράς (στις 20 Νοεμβρίου 2009). Κατά
το χρόνο συντάξεως των Ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων (περιόδου 1.1.2009-30.9.2009), δεν έχει
παρέλθει ο χρόνος άσκησης των δικαιωμάτων που έχουν ωριμάσει κατά τα άνω (540.000 δικαιώματα) και
ως εκ τούτου δεν μπορεί να παρατεθεί οιοδήποτε συγκεκριμένο στοιχείο σχετικά με το σύνολο των
εξασκηθέντων εξ αυτών δικαιωμάτων.
Οι μεταβολές στον αριθμό των υφισταμένων δικαιωμάτων προαιρέσεως κατά τη διάρκεια της χρήσης έχουν
ως εξής:
Δικαιώματα
προαίρεσης
Υπόλοιπο έναρξης (1.1.2006)

0

Χορηγηθέντα

525.000

Εξασκηθέντα

157.500

Υπόλοιπο λήξης (31.12.2006)

367.500

Χορηγηθέντα

450.000

Εξασκηθέντα

277.500

Υπόλοιπο 31.12.2007

540.000

Υπόλοιπο 31.12.2008

540.000

Υπόλοιπο 30.09.2009

540.000

45

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

Η εύλογη αξία ανά δικαίωμα υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο αποτίμησης Black & Scholes. Οι
σημαντικές μεταβλητές που υπεισέρχονται στο μοντέλο είναι η τιμή μετοχής, η τιμή εξάσκησης, η
μερισματική απόδοση, το επιτόκιο προεξόφλησης και η μεταβλητότητα της τιμής της μετοχής (volatility).
Aπό την αποτίμηση των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων η περίοδος 01/01-30/09/2009 επιβαρύνθηκε με το
ποσό των Ευρώ 115.246

22. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 30
Σεπτεμβρίου 2009 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ).

23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.
Την περίοδο 01.01.2009-30.09.2009 οι Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου GLOBAL SOFT A.E και COMPUTER
INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ, περαίωσαν τις χρήσεις 2003-2006 σύμφωνα με τον Ν. 3697/2008 και
προέκυψε συνολικά πρόσθετος Φόρος ύψους € 8.238
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής :
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
2006-2008
2007-2008
2007-2008
2006-2008
2001-2008

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
PROFILE AEBEΠ
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD *

* Η εταιρεία έχει υποβάλλει στις Φορολογικές Αρχές τις Φορολογικές Δηλώσεις έως και την χρήση 2008. Η
Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά οτι δεν θα προκύψουν οποιεσδήποτε Φορολογικές διαφοροποιήσεις.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις στις
30/09/2009, ποσού 170.000 € και 176.000 € αντίστοιχα.
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24. Συμμετοχές σε θυγατρικές Εταιρίες
Έδρα

Ποσοστό

Σχέση
Ενοποίησης

Μέθοδος
Ενοποίησης

Αθήνα
Ρουμανία
Αθήνα

50,18%
100,00%
96,06%

Άμεση
Άμεση
Άμεση

Ολική
Ολική
Ολική

Κύπρος

100,00%

Άμεση

Ολική

Επωνυμία
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ
ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
GLOBAL SOFT AE
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
CYPRUS LTD

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η εταιρεία είχε συναλλαγές προς και από τις θυγατρικές της κατά την 30.09.2009 και 30.09.2008
ως ακολούθως:
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις και άλλα έσοδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

01.01.-30.09.2009
10.500
316.020
326.520

01.01-30.09.2008
7.447
470.152
477.599

Ενδοεταιρικές αγορές
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
GLOBAL SOFT A.E
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

01.01.-30.09.2009
-

01.01-30.09.2008
95.320
280
39.000
134.600

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατα
την λήξη της τρέχουσας περιόδου αναλύονται ως παρακάτω:
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεων)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
Σύνολο

01.01.-30.09.2009
160.260
41.153
201.413
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01.01-30.09.2008
149.382
14.700
36.965
201.047
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Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχεώσεων)
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE SRL
GLOBAL SOFT A.E
Σύνολο

01.01-30.09.2008
263.052
31.882
294.934

01.01.-30.09.2009
166.252
166.252

26. Αμοιβές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης
Οι Αμοιβές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη της Διοίκησης κατά τη περίοδο 01.01.-30.09.2009
ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ:
Όμιλος
30.09.2009
474.518

Εταιρεία
30.09.2009
474.518

Ν. Σμύρνη, 25 Νοεμβρίου 2009
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθύντρια Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Στασινόπουλος
ΑΔΤ Σ 577589

Σπυρίδων Μπαρμπάτος
ΑΔΤ ΑΕ 077416

Αικατερίνη Φιλιππή
ΑΔΤ Χ 000774

48

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο
από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2009

49

